
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA ONCEŞTI 

PRIMAR 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. 3   
           

cu privire la stabilirea cuantumului acordat in cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de 

ajutor social, pentru anul 2020, la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău 

 

la ŞEDINŢA ORDINARĂ a C.L. din 31 IANUARIE 2020 

 

         Primarul Comunei Oncesti, judetul Bacau; 

         Având  în  vedere: 

         - Referatul inregistrat la nr. 28/23.01.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarului Comunei, privind necesitatea stabilirii cuantumului acordat in cazul decesului unei 

persoane din familia beneficiara de ajutor social, pentru anul 2020, la nivelul Comunei Oncești, Județul 

Bacău; 

         - Raportul întocmit de referentul din cadrul Compartimentului Asistență Socială, inregistrat la                

nr. 28
1
/23.01.2020, prin care propune stabilirea cuantumului acordat in cazul decesului unei persoane 

din familia beneficiara de ajutor social pentru anul 2020; 

         - prevederile art. 15 și 16 din Legea nr. 6/06.01.2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2020; 

         - prevederile art. 125 din Legea nr. 263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 28, alin. (4) si (5) din  Legea nr. 416/18.06.2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 46, 47 si 48 din Anexa la H.G. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 35, 36
 
și respectiv, 37

 
din 

30.01.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         In temeiul art. 136 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, propune urmatorul 

 

PROIECT  DE  HOTARARE: 

 

         Art. 1 - Pentru anul 2020, la nivelul Comunei Oncești, județul Bacău se stabilește cuantumul în 

valoare de 1.500 LEI acordat în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social, 

reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. 

 

         Art. 2 - Cuantumul stabilit se asigură din bugetul local al Comunei, din fondurile alocate pentru 

plata ajutorului social. 

 

         Art. 3 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 

legii si se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, 

potrivit competentelor, primarului Comunei Oncesti, precum si Institutiei Prefectului judetului Bacau in 

vederea verificarii legalitatii.  

 

         Art. 4 - Primarul Comunei Oncesti, Compartimentul Asistenta-Socială și Compartimentul 

Financiar-Contabil vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

                 I  N I T I A T O R,                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                       PRIMAR,                                                            SECRETAR GENERAL, 

        PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                OPRIŞAN  CARMEN–ROCSANDA 

 

 


